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Nytt år, nya möjligheter i trädgården! Vad gör det om snön ligger djup? Fröfirmornas 
kataloger ger ändå hopp om en vår. Dags att planera sådden. Kanske måste man 

skotta sig en väg till krukförrådet genom snödrivorna men vad gör det? Året har vänt, 
våren ligger om knuten. Väl mött på Gillets träffar!  

 

Kallelse: Tisdag 15 februari kl 19 i Amorinasalen: ÅRSMÖTE  

 

  

Måndag 17 januari  kl 19 i Amorinasalen:  
GRÄSLIGT  KUL med Lars Engström 

Vi lär oss mer om prydnadsgräsens fantastiska värld. Lars Engström, 
landskapsingenjör på Växtbiten i Uppsala berättar om prydnadsgräsens 
förträfflighet. Var de vill växa och hur de skall skötas, till exempel. Lars visar 
också bilder på olika grässorter. Han kommer även att berätta om gräsens 
goda grannar i form av perenner. 

Fikapaus och lotteri som vanligt. 

 

Måndag 31 januari kl 18:30: Besök i Tulpanens 
Hus 

I slutet av januari när vintern är som mörkast behöver varje sann 
trädgårdsvän se levande färgprakt och känna doften av jord och blommor. 
Därför besöker vi Tulpanens hus, Åkeshovs gårdsväg i Bromma (alldeles 
intill Åkeshovs tunnelbanestation). Där kommer My Alvebäck eller Fredrik 
Björling att ge oss en guidad visning bland gnissligt krispiga tulpaner i alla 
de färger och former. De kommer bl.a. att berätta lite om tulpanens historia, 
om olika sorter, om tulpanodling i Sverige, och om hur vi bäst tar hand om 
tulpanerna hemma och i trädgården. Förutom utställningsmiljön med olika 
tulpaner finns det också självplock för den som vill köpa med sig en bukett 
hem. För vägbeskrivning och mer information om Tulpanens hus se 
www.tulpanenshus.se 

Entréavgiften är 60 kr. Anmäl dig senast den 26 januari till lottaerd@hotmail.com  eller på telefon  08-98 
98 68. Tala om ifall du vill samåka (få skjuts eller har plats för passagerare).  
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Tisdag 15 februari kl 19 i Amorinasalen: ÅRSMÖTE 
och därefter berättar Ulf Swenson om ERIC RAGNAR 
SVENTENIUS 

Årsmötet börjar kl 19. Därefter blir det kaffepaus och lotteri. Material till 

årsmötet delas ut på plats. 

Efter pausen berättar Ulf Swenson, forskare på naturhistoriska Riksmuseet, 

den spännande historien om Eric Ragnar Sventenius för oss. 

Eric Ragnar Sventenius är smålänningen som förverkligade sin dröm om att 
anlägga en trädgård för den makaronesiska floran. Från den småländska myllan, 

via en krokig och otydlig väg genom Europa, anländer Eric till Spanien 1934. Här tar en mer tydlig 
botanik-karriär vid och han blir snart en auktoritet på den kanariska floran samt anlägger vad som med 
tiden blir en av världens finaste botaniska trädgårdar. 

 

 

10-13 mars på Kistamässan: Gillet ställer ut på RUM & TRÄDGÅRD 

 

 Vill du hjälpa till med arrangemanget? 

 Vill du bidra med växter till försäljning? 

 Vill du stå i montern? 

Hör i så fall av dig till Haidi Sayar tfn 96 07 08 epost haidi.sayar@bredband.net eller Lotta Erdelyi tfn 98 
98 68 epost lottaerd@hotmail.com senast 2011-02-10. 

 

Det finns två böcker i Gillets bibliotek. Vill du läsa dem? 

 ”Jag tänker på Linné, han som såg allt” av Karin Berglund  

 ”Den goda jorden” av Philippe Plöninge 

Kontakta Agneta Östlund 96 06 70, 070-783 8007 eller agneta.ostlund@telia.com  
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Tisdag 22 mars kl 19 i Amorinasalen: MAGNOLIOR 
med John Lennart Söderberg 

Magnolior är urgamla, sköna och förföriska säger John Lennart Söderberg. 
Dessa spännande skönheter är inte för mig, tänker de flesta svenska 
trädgårdsmänniskor. De har dessbättre helt fel. Det finns nämligen många 
magnolior som är härdiga upp i Svealand och som är lättskötta – bara man 
gjort rätt från början. John Lennart och Ann-Marie Åsheden odlar ett hundratal 
magnolior i sin Upplandsträdgård och de har också givit ut boken Magnolia – 
välja, köpa och odla i Sverige. 

John Lennart visar vackra magnoliabilder och delar med sig av odlingsråd och 
erfarenheter. 

Kaffepaus med lotteri precis som vanligt.  

 

 

DYNGA kan vi till våren som vanligt hämta hos Stina Ekman på Boda 

Gård, men ring henne först, tfn 0703-06 64 08. Ta av från Rotebroleden vid 
rutiga Folkan, sväng höger och kör till dess vägen tar slut. 

Ta med säckar och spade. Grovkläder är rätt så bra att ha där man står och 
skottar i dyngstackarna. 

 

 

Nyheter & information 

 Trubbel med årets märke till RST:s medlemskort. Den gula nyansen är så genomskinlig att 
bakgrunden lyser igenom. Ta helst bort fjolårets märke innan du sätter dit det nya. Om du vill 
utnyttja kortet för att få rabatt i någon butik kan det vara bra att också skriva ut ett intyg från 
RST:s hemsida under medlemsinloggningen. 

 Ny avgift för icke-medlemmar:  Från och med 2011-01-01 tar Gillet 50 kr i inträde vid öppna 
arrangemang för de besökare som inte är medlemmar i Sollentuna Trädgårdsgille. 

 Vi hoppas att Åke Truedsson ska komma till Gillet frampå vårkanten i stället för i december då 
hans flyg fastnade i Skåne i snöoväder. Mer om detta i nästa program. 

 Om du vill skänka en vinst till lotteriet så kontakta Shinobu Simon 754 55 54 eller 
shinobu@321.nu  

 Om du vill baka till någon av Gillets träffar eller hjälpa till att arrangera kaffepausen så 
kontakta Agneta Östlund 070-783 80 07 eller agneta.ostlund@telia.com  

 

www.sollentunatradgardsgille.se 

Ordförande Agneta Östlund tfn 96 06 70, 070-783 80 07, agneta.ostlund@telia.com  

Anmäl din e-postadress till ingvald.kullgren@zeta.telenordia.se så får du nyhetsbrev och påminnelser. 

Pst! Du som inte har tillgång till Internet och e-post – skaffa dig en e-post-kompis inom Gillet, någon som 
berättar för dig om alla påminnelser och extrainsatta programpunkter så att du inte missar något. 
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